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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
w ramach Działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego na lata
2014-2020 nr umowy RPMP.08.05.00-12-0028/17
Nazwa Beneficjenta realizującego projekt: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Nieznanowice z siedzibą w Nieznanowicach 151, 32-420 Gdów.
Tytuł projektu: „Niepubliczny żłobek Karolek – szansą mieszkańców Gminy Gdów na powrót
na rynek pracy”
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin stanowi plan rekrutacji, o którym mowa we wniosku o
dofinansowanie i określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji
uczestników projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia.
Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent - Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice.
Celem projektu jest wejście i powrót na rynek pracy co najmniej 18 osób
pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim,
wychowawczym z uwagi na konieczność pełnienia funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3, w wyniku zapewnienia im bezpiecznej i kompleksowej opieki w utworzonym
żłobku w miejscowości Nieznanowice do 31.01.2019 r.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny
oraz planowany termin rekrutacji podawany jest do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.mojgdow.pl oraz www.nieznanowice24.pl.
W projekcie zostanie zapewniony pełny dostęp osobom i dzieciom
niepełnosprawnym.
W ramach projektu Beneficjent zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w dni
robocze (poniedziałek-piątek). Planowane godziny otwarcia placówki 6.00 – 17.30
(po rekrutacji godziny pracy placówki będą dostosowane do potrzeb opiekunów)
przez okres maksymalnie 5 miesięcy.

§2
Uczestnicy projektu i proces rekrutacji
1. Projekt skierowany jest do osób wchodzących / powracających na rynek pracy, które
obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3, czyli do osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy,a także
przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym.
2. Grupę docelową stanowi 18 osób wchodzących / powracających na rynek pracy,
które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji
opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) zamieszkujące na terenie
Województwa Małopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wśród tych osób

Beneficjent gwarantuje miejsce dla 4 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz
14 dla pracujących, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.
3. Ze świadczeń żłobka będą korzystać dzieci w wieku od skończonego 20 tyg. do 3 lat.
Żłobek zorganizuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–
17.30, 5 dni w tyg. Dziecko w żłobku będzie mogło przebywać max. do 10
godz/dzień.
4. Rekrutacja prowadzona będzie przez 4 tygodnie od momentu jej ogłoszenia.
5. Obligatoryjne kryteria rekrutacji, które muszą spełnić uczestnicy projektu:
• zamieszkanie na terenie Województwa Małopolskiego (tj. zamieszkanie w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, praca bądź nauka, potwierdzane jest oświadczeniem),
• opieka nad dzieckiem do lat 3 (akt urodzenia dziecka),
• dokument określający status na rynku pracy: pracujący lub bezrobotny
(potwierdzeniem będzie zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z PUP),
bierny zawodowo – oświadczenie,
• chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką jest
potwierdzona przez opiekuna/rodzica przystępującego do projektu stosownym
oświadczeniem
6. Dodatkowe kryteria rekrutacji – preferencji mające na celu udzielenie pomocy
osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy: (a)  󠄀 kobieta  󠄀 –  󠄀 2 󠄀 pkt,  󠄀 (b)
 󠄀dochód 󠄀w 󠄀wysokości 󠄀mniejszej 󠄀lub 󠄀równej 󠄀100% 󠄀kwoty, 󠄀o 󠄀której 󠄀mowa 󠄀w 󠄀art. 󠄀5 󠄀pkt 󠄀1
ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2 pkt, (c) mieszkaniec Gminy Gdów – 2 pkt, (d)
osoba do 30 r.ż. - 1 pkt, (e) osoba długotrwale bezrobotna – 1 pkt, (f) osoba
korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej – 1 pkt, (g) osoba posiadająca co
najmniej 1 dziecko niepełnosprawne – 1 pkt. Łącznie do uzyskania 10 pkt
dodatkowych. Kwalifikowalność uczestników zostanie zbadana i potwierdzona w
momencie przystąpienia danego uczestnika do projektu.
7. Rekrutacja przeprowadzona będzie z zachowaniem zasady równych szans i
niedyskryminacji.
8. Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie
podlegają ocenie.
9. Po zakończonej rekrutacji przygotowana zostanie lista z osobami zakwalifikowanymi
oraz lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie (np. z powodu
braku adaptacji dziecka w placówce) na pozostały okres w danym roku wejdzie
kolejna osoba.
10. Przy braku zaplanowanej liczby osób w danym naborze zostanie uruchomiony
dodatkowy nabór.
11. Beneficjent informuje o możliwości udziału w projektach, które dotyczą aktywizacji
zawodowej, m.in. Działania 8.2 RPO, Poddziałania 8.4.2 RPO, Poddziałania 9.1.1
RPO, Poddziałania 9.1.2 RPO, Działania 1.1 i 1.2 POWER.
§3
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja odbędzie się poprzez ogłoszenie naboru wniosków w okresie od 27 lipca
2018 do 27 sierpnia 2018 r. W okresie tym potencjalni uczestnicy projektu mogą
składać formularz zgłoszeniowy/ rekrutacyjny.
2. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby
uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych formularzy termin
rekrutacji i/lub oceny może zostać przedłużony. Informacja o terminie przedłużenia
lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta
www.nieznanowice24.pl
3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz rekrutacyjny wraz z
załącznikami osobiście w siedzibie żłobka (Niepubliczny Żłobek Karolek
Nieznanowice 24 32-420 Gdów), pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na email: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl Dokumenty wysyłane w formie
elektronicznej prosimy o przesłanie w formie skanu. W przypadku niedostarczenia
wymaganych dokumentów kandydat/kandydatka do projektu nie zostanie

zakwalifikowana, a na jej miejsce zostanie wybrana kolejna kandydatka/kandydat z
listy rezerwowej.
4. Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie
podlegają ocenie.
5. Składane formularze rekrutacyjne zostaną zweryfikowane i ocenione przez Komisję
Rekrutacyjną, w skład której wchodzą osoby wskazane przez Beneficjenta, w tym
koordynator projektu oraz dyrektor placówki.
6. Na podstawie Formularzy rekrutacyjnych z załącznikami zostanie przygotowana lista
rekrutacyjna uszeregowana zgodnie z liczbą otrzymanych punktów, a następnie
według kolejności wpływu dokumentów, która zostanie ogłoszona w biurze projektu
oraz na stronie internetowej www.nieznanowice24.pl
§4
Ogłoszenie wyników
1. Beneficjent w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rekrutacji zatwierdza listę osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Listy te będą
zamieszczone na stronie internetowej jw. oraz w placówce.
2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie
zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo w
momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
3. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
§5
Warunki uczestnictwa w projekcie
Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1) zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania obowiązków
wynikających z Regulaminu Żłobka,
2) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją
3) dobrej i aktywnej współpracy z Beneficjentem,
4) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Beneficjenta.
5) uiszczenia opłaty stałej stanowiącej wkład prywatny do projektu w wysokości
1.500,00 zł. Wkład ten może być wnoszony w ratach miesięcznych, w wysokości
300,00 zł.
6) opłata ta musi zostać uregulowana w całości nawet w momencie rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie. Warunkiem ewentualnego odstąpienia od opłaty jest
zapełnienie zwolnionego miejsca przez innego uczestnika.
§6
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, w przypadku
nieprzestrzegania Regulaminu Żłobka lub złoży poświadczające nieprawdę
oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym.
2. Uczestnicy projektu są zobowiązani podpisywania listy obecności na karcie
uczestnictwa Dziecka w
Żłobku lub upoważnienia do tego innej osoby
przyprowadzającej i odbierającej dziecko ze żłobka.
3. Na żądanie Beneficjenta uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia
wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją
projektu, w szczególności dodatkowych oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie lub przez inne instytucje sprawujące
kontrolę nad realizacją projektu w szczególności zobowiązani będą do
przedstawienia: dokumentów potwierdzających zatrudnienie uczestnika/czki lub
oświadczenie uczestnika lub zaświadczenia potwierdzającego zakończenie urlopu
macierzyńskiego/rodzicielskiego/ wychowawczego w przypadku tego samego
pracodawcy, kart aktywności zawodowej w czasie realizacji projektu co najmniej raz
na kwartał; do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie zaświadczenia

od pracodawcy, zaświadczenia z PUP o dokonaniu rejestracji, zaświadczenia
podmiotów realizujących wsparcie.
4. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zależności od
wskazań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o czym niezwłocznie poinformuje
Uczestników na stronie internetowej.

§7
Informacje pozostałe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
3.
1)
2)
3)
4)

(a) Załącznik nr 1 - Wzór formularza zgłoszeniowego /rekrutacyjnego
(b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Pozostałe wymagane dokumenty:
akt urodzenia dziecka,
dokument potwierdzający status na rynku pracy: pracujący lub bezrobotny
(potwierdzeniem będzie zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z PUP);
bierny zawodowo – oświadczenie,
oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie (należy dostarczyć
w momencie zakwalifikowania się do projektu),
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Regulamin obowiązuje od dnia 27 lipca 2018 r.
Zatwierdził:
…....................…………….
w imieniu Beneficjenta

